http://www.llu.lv/?op=raksts&id=7080

ISIC un ITIC karšu īpašniekiem pieejamas dažādas
atlaides

Izmantojot „Swedbank” piedāvātās ISIC un ITIC bankas norēķinu kartes, LLU studējošajiem un
mācībspēkiem iespējams saņemt ievērojamas atlaides populārākajās kultūras, izklaides un atpūtas
vietās Jelgavā, Latvijā un pasaulē.
ISIC (International Student Identity Card) karte ir vienīgā starptautiski atzītā studenta
identifikācijas un atlaižu karte. ISIC sniedz plašākās atlaižu iespējas Latvijā (vairāk nekā 500
atlaižu vietas) un pasaulē – kopā 199 pasaules valstīs.
„Swedbank” ISIC karte ir starptautiski atzīta studentu identifikācijas karte, kas apvienota ar
maksājumu kartes Visa Classic funkcijām. Kartei pieteikties var jebkurā Swedbank filiālē (Jelgavā
– Lielā ielā 1 un Pasta ielā 47), līdzi ņemot pasi un vienu 3x4 cm fotogrāfiju. Tāpat pieteikties
iespējams internetā – www.open.lv. Ja nav pieejama fotogrāfija, ir iespēja nofotografēties filiālē,
aizpildot kartes pieteikumu. Karte tiek izgatavota trīs līdz piecu darba dienu laikā.
LLU 1. kursā studejošajiem „Swedbank” ISIC Studentu karte tiek izsniegta bez maksas, pārējo
kursu studentiem par maksu – 3,50 LVL. Atjaunotās kartes gada maksa studentiem ir 3,50 LVL.
Savukārt ITIC (International Teacher Identity Card) ir līdzvērtīga atlaižu karte augstākās izglītības
iestāžu mācībspēkiem. To var saņemt var jebkurš mācībspēks, kurš LLU strādā pilnas slodzes
darbu. Šīs kartes derīguma termiņš ir 16 mēneši – no septembra līdz nākamā gada decembrim –,
un tai pieteikties iespējams jebkurā „Swedbank” filiālē. Lai pieteiktos šai kartei, līdzi jāņem pasi
un vienu 3x4cm fotogrāfiju. Ja nav pieejama fotogrāfija, ir iespēja nofotografēties filiālē, aizpildot
kartes pieteikumu. Karte tiek izgatavota trīs līdz piecu darba dienu laikā. „Swedbank” ITIC kartes
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izsniegšanas un gada maksa ir 3,50 LVL.
Ar visām ISIC atlaidēm iespējams iepazīties www.isic.lv, sekojot www.draugiem.lv/ISIC vai
izmantojot iPhone un Android tālruņu programmas.

Atlaides Jelgavā ISIC/Swedbank ISIC un ITIC/Swedbank ITIC īpašniekiem
Atlaižu vieta
Bohēme
VIGO
Walking
CHI Studio

ID Computer
IRVE
Četri balti krekli
Arga grāmatnīca
Daugava
Jānis Roze
CIK OPT
Pils aptieka
Chocolate&Pepper

Hesburger
Fitnesa klubs Devesa
Autoserviss Komandors

Black Care

Atlaides apmērs
15% atlaide apģērbiem un
akesuāriem
15% atlaide apgērbu un
apavu iegādei
10% atlaide apavu iegādei
15%
atlaide
skaistumkopšanas
salona
sniegtajiem pakalpojumiem
10% atlaide visām precēm
20%
atlaide
ķīmiskās
tīrītavas pakalpojumiem
50% atlaide ieejas maksai
10%
atlaide
kancelejas
precēm
10% atlaide noteiktam preču
sortimentam
10%
atlaide
visām
piedāvātajām precēm
10%
atlaide
optikas
piedāvātajām precēm
5% atlaide visiem pirkumiem
7% pastāvīgā atlaide un 10%
atlaide
trešdienās un
ceturtdienās
10% atlaide visai produkcijai
20% atlaide trenažieru zāles
apmeklējumam
15% atlaide auto rezerves
daļu iegādei un
100%
atlaide auto ritošās daļas
diagnostikai
20%
atlaide
solārija
apmeklējumam

Sezonas piedāvājumi ISIC/Swedbank ISIC un ITIC/Swedbank ITIC īpašniekiem:
Atlaižu sniedzējs
Jēkaba grava (Tukuma novads)
Reiņa trase (Siguldas novads)

Atlaides apmērs
Katra otrā stunda pacēlāja biļetei un
inventāra nomai bez maksas!
Darba dienās pēc 18:00 pacēlāja biļete uz
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Līgatnes kalns (Līgatnes novads)
LIDO slidotava (Rīga)
Aigars Ieviņš
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trīs stundām maksā tikai 5 LVL, brīvdienās
– saņem vienu bezmaksas stundu bonusā
pacēlāja biļetei
1 LVL atlaide pacēlāja biļetes cenai!
20% atlaide slidu nomai un slidotavas
ieejas biļetei!

